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N Á VRH 
stanoviska k výmene pozemku parc.č. 4433/71 na Drotárskej ceste za časť pozemku 

parc. Č. 7855/1 na Belopotockého ulici v Bratislave. 

Predkladatel': 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Spracovate I': 

Mgr. PhDr. Štefan 
vedúci oddelenia 
majetkového a in 

Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto prerokovať 

predložený návrh. 

Návrh uznesenia miestneho zastupitel'stva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
kópiu katastrálnej mapy 
územnoplánovaciu informáciu 

Bratislava, apríl 2013 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, č1.8. ods.l-4 Stanovisko 
k výmene pozemku parc. č.4433/71 na Drotárskej ceste za časť pozemku parc. č. 7855/1, 
LV Č. 4296 na Belopotockého ulici v Bratislave. 

B. odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy výmenu 
uvedených pozemkov schváliť. 



Dôvodová správa 

Miestne zastnpiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto má zaujem o zachovanie 
mestského parku so zeleňou na Belopotockého ulici pre využívanie verejnosťou, a preto podporuje 
výmenu časti pozemku - parku na Belopotockého ulici v Bratislave parc. č. 7855/1 , LV Č. 4296 za 
pozemok parc. č.4433/71 na Drotárskej ceste v Bratislave. Vlastníkom pozemku parc. č. 7855/1 je 
spoločnosť ZIPP Bratislava spol. s.r.o., sídlo: Mlynské nivy 61/A, IČO: 31 355 161. 

Pozemky na Drotárskej ceste budú využité pre výstavbu "Bytového domu Drotárska cesta, 
Bratislava - Machnáč, ktorej investorom je spoločnosť Rezidencie Machnáč, s.r.o, sídlo: Mlynské 
nivy 611A, Bratislava, IČO: 44 336 047. 



4433/71 





Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový 

Od: Černík Silvester, Ing. arch., Mgr., oddelenie územného rozvoja, referát územného rozvoja 

Číslo 
1197/17388/2013/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
15.04.2013 

Vec: Informácia o využití pozemku parc. Č. 4433/71 z hl'adiska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k výmene 
pozemku. 

Lokalita: 
K Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Liadateľ: 
Liadosť predložená: 
Zámer: 

ul. Drotárska 
4433/71 
Machnáč 
oddelenie majetkové a investičné 
15.04.2013 
výmena pozemku 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, je záujmová parcela č.: 4433/71 
na ul. Drotárska cesta súčasťou sektoru Č. 6 - 44/7. 

Vymedzenie: 
Sektor je vymedzený zo západnej strany Drotárskou cestou, zo severnej, východnej a južnej strany areálmi 
IBV, SNA - Slov. nár. archivu, amfiteátra a školy pre sluchovo postihnuté deti. 
Charakteristika súčasného stavu: 
Územie sa nachádza v hrebeňovej polohe návršia Machnáča. Lokalita je silne devastovaná s veľmi nfzkou ekologickou 
stabilitou s narušenými biotopmi. Nachádzajú sa tu zvyšky rodinných domov pôvodnej zástavby, náletová zeleň, návažky a 
pozostatky stavebnej činnosti v minulosti. Dokončuje sa výstavba 9 mestských vil a bytového domu. 
Celková rozloha sektora: 6,81 ha. 

Odporúčané regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
• Drotárska ulica je funkčnou a kompozičnou osou územia prebiehajúcou rovnobežne s hrebeňom Machnáča v smere 
juhovýchod - severozápad. Z toho vyplýva jej funkčná i priestorová nadradenosť a predurčuje ju to viazať na seba 
významné funkcie lokálneho centra Machnáč - sever, 
• drobnejšim meradlom objektov bývania a OV vytvárať predpolie a nové hmotové partnerstvá pre jestvujúce objekty. 
Novou rozvoľnenou zástavbou vytvárať prechodný prepojovaci článok do zelených maslvov, 
• zástavbu koncipovať v takom principe, aby neboli rušené vyhliadky do západného a severozápadného sektoru 
krajinného priestoru mesta, 
• na hrebeni založiť porast s charakterom lesného parku, 
• OV c. 34-reštauracné zariadenie 100 stoličiek, športový klub, squash, 

Záväzné regulativy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a 
podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, 
jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. 
- vybudovať objekty základnej občianskej vybavenosti miestneho významu, menšie prevádzky základnej občianskej 
vybavenosti vhodne situovať v rámci bytových domov. 
- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci 
_ nepripustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u bytových domov združovanie sekcií bytových domov, u 
rodinných domov radová a kobercové zástavba, nepriehľadné oplotenie 
- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba 
- výmera stavebnej parcely pre výpočet Indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy: 
minimálna: pre rodinný dom 600 m2, bytový dom 2000m2, objekt občianskej vybavenosti 2000 m2 
maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, bytový dom 2000m2, objekt občianskej vybavenosti 2000 m2, 
- index zastavanej plochy: 0,30 
- index prlrodnej plochy: 0,60 



- maximálna podlažnost': 4 nadzemné podlažia u bytových domov, 3 nadzemné podlažia u objektov občianskej 
vybavenosti, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, pri všetkých typoch zástavby plus strecha ako podkrovie 
s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie pre rodinný dom a 
2 pOdzemné podlažia pre bytový dom a objekt občianskej vybavenosti vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné 
podlažia neregulované 
- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovanim 
interakčných HnH a interakčných prvkov, zazeleniť vysokou vzrastlóu zeleňou na vymedzených nezastaviterných plochách, 
v sÚbežnej línii s Drotárskou ulicou a ku komunikácii k amfiteátru založiť alej stromoradia ako príestorového prvku pre 
eliminovanie veternosti, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, 
neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami 
- doprava a technická Infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú 
dokumentáciu prlstupovej komunikácie funkčnej triedy 01 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na 
okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe 
pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na 
komunikačnú sieť spristupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania. 
Rezervovať územie pre - trafostanicu T1. 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemok na parc. Č. 4433/71, bude využitý v súlade so stanoveným funkčným využitim a platnou 
reguláciou v zmysle UPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, v znení neskorších aktualizácií, 
nemáme výhrady k výmene predmetného pozemku. 

S pozdravom 
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